
             Not for use in neonates and infants, the product contains benzyl alcohol.

Anti-in�ammatory and anti-rheumatic product, non-steroidal, acetic acid derivative and 
related substance.
Composition and pharmaceutical form
One dolphin ampoule of 3 ml contains 75mg of diclofenac potassium.
INDICATIONS
Short- term treatment in the following acute conditions:
• Post-traumatic pain, inflammation and swelling e.g. due to sprains.
• Post-operative pain, inflammation and swelling, e.g. following dental or orthopaedic surgery.
• Renal colic and biliary colic.
DOSAGE AND ADMINISTRATION
As a general recommendation, the dose should be individually adjusted and the lowest 
e�ective dose given for the shortest possible duration.
Adults
Dolphin solution for injection should not be given for more than 2 days; if necessary, treatment 
can be continued with dolphin tablets or suppositories.
Intramuscular injection
The directions for intramuscular injection must be followed in order to avoid damage to a 
nerve or other tissue at the injection site.
The dose is generally one 75 mg ampoule daily, given by deep intragluteal injection into the 
upper outer quadrant. In severe cases  (e.g. colic), the daily dose can exceptionally be increased 
to two injections of 75 mg, separated by an interval of a few hours (one into each buttock).
Alternatively, one ampoule of 75 mg can be combined with other pharmaceutical forms of 
dolphin (e.g.tablets, suspension, oral drops ) up to a total maximum daily dose of
 150 mg.
Children and adolescents
Because of their dosage strengths, the ampoules of dolphin solution for injection are not 
suitable for use in children and adolescents.
CONTRAINDICATIONS
Known hypersensitivity to the active substances, sodium metabisulphite or any of the other 
excipients.
Active gastric or intestinal ulcer, bleeding or perforation.
Severe hepatic, renal or cardiac failure (see section SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS 
FOR USE).
Like other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), dolphin is also contraindicated in 
patients in whom attacks of asthma, urticaria, or acute rhinitis are precipitated by 
acetylsalicylic acid or other NSAIDs.
Treatment of peri-operative pain in the setting of coronary artery bypass graft (CABG) surgery.
Pregnancy, nursing mothers & pediatric use 
Do not administer injections preserved with benzyl alcohol to premature infants, neonates, 
infants, and adults below 13 years, pregnant women or nursing mothers. Benzyl alcohols has 
been associated with serious adverse events & death, particularly in pediatric patients (it may 
cause Gasping Syndrome). Injections preservative free should be used in those populations.
Lactation
Like other NSAIDs, diclofenac passes into the breast milk in small amounts. Therefore, dolphin 
should not be administered during breast feeding in order to avoid undesirable e�ects in the 
infant
SPECIAL WARNINIG AND PRECAUTION FOR USE
WARNINGS
* Cardiovascular risk:
NSAIDs may cause an increased risk of serious cardiovascular thrombotic events, myocardial 
infarction, and stroke, which can be fatal. This risk may increase with duration of use.
Patients with cardiovascular disease or risk factors for cardiovascular disease may be at greater 
risk. NSAIDs are contraindicated for the treatment of peri-operative pain in the setting of 
coronary artery bypass graft (CABG) surgery.
* Gastrointestinal risk:
NSAIDs may cause an increased risk of serious gastrointestinal adverse events including 
in�ammation, bleeding, ulceration and perforation of the stomach or intestines, which can be 
fatal. These events can occur at any time during use and without warning symptoms.
Elderly patients are at greater risk for serious gastrointestinal events.
Gastrointestinal bleeding ulceration or perforation, which can be fatal, have been reported 
with all NSAIDs, including dolphin (see section UNDESIRABLE EFFECTS).Patients appear to be at 
highest risk of these reaction occurring in the majority of cases within the �rst month of 
treatment. 
*Dolphin should be discontinued at the �rst appearance of skin rash, mucosal lesions or any 
other sign of hypersensitivity. As with other NSAIDs, allergic reactions, including 
anaphylactic/anaphylactoid reactions, can occur in rare cases with diclofenac without earlier 
exposure to the drug.
The sodium metabisulphite in the solution for injection can also lead to severe isolated 
hypersensitivity reactions and bronchospasm.
Like other NSAIDs, dolphin may mask the signs and symptoms of infection due to its 
pharmacodynamic properties.
* This product contains benzyl alcohol which is potentially toxic when administered locally to 
neural tissue.
Precautions
General 
The concomitant use of dolphin with systemic NSAIDs including cyclooxygenase-2 selective 
inhibitors should be avoided due to the absence of any evidence demonstrating synergistic 
bene�ts and the potential for additive undesirable e�ects.
Caution is indicated in the elderly on basic medical grounds. In particular it is recommended that 
the lowest e�ective dosage be used in frail elderly patients or those with a low body weight.

Pre-existing asthma
In patients with asthma. Seasonal allergic rhinitis, swelling of the nasal mucosa (i.e. nasal 
polyps), chronic obstructive pulmonary diseases or chronic infections of the respiratory tract 
(especially if linked to allergic rhinitis-like symptoms), reactions on NSAIDs like asthma 
exacerbations  (so-called intolerance to analgesics/analgesics-asthma), Quincke's  oedema or 
urticaria are more frequent than in other patients .Therefore, special precaution is 
recommended in such patients who are allergic to other substances, e.g. with skin reactions, 
pruritus or urticaria.
Special caution is recommended when dolphin is used parenterally in patients with bronchial 
asthma because symptoms may be exacerbated.
Gastrointestinal e�ects
As with all NSAIDs, including diclofenac, close medical surveillance is imperative and particular 
caution should be exercised when prescribing dolphin in patients with symptoms indicative of 
gastrointestinal (GI) disorders or with a history suggestive of gastric or intestinal ulceration, 
bleeding or perforation (see section UNDESIRABLE EFFECTS).The risk of GI bleeding is higher 
with increasing NSAID doses and in patients with a history of ulcer, particularly if complicated 
with hemorrhage or perforation and  in the elderly, the treatment should be initiated and 
maintained at the lowest effective dose. Combination therapy with protective agents (e.g. 
proton pump inhibitors or misoprostol) should be considered for these patients, and also for 
patients requiring concomitant use of medicinal products containing low dose acetylsalicylic 
acid (ASA)/aspirin or other medicinal products likely to increase the risk of ulceration or 
bleeding, such as systemic corticosteroids, anticoagulants, anti-platelet agents or selective 
serotonin-reuptake inhibitors (see section INTERACTIONS).
Close medical surveillance and caution should also be exercised in patients with ulcerative 
colitis or Crohn's disease, as their condition may be exacerbated (see section UNDESIRABLE 
EFFECTS).
Hepatic e�ects 
Close medical surveillance is required when prescribing dolphin to patients with impaired 
hepatic function, as their condition may be exacerbated.
As with other NSAIDs, including diclofenac, values of one or more liver enzymes may increase. 
During prolonged treatment with dolphin, regular monitoring of hepatic function is indicated 
as a precautionary measure. If abnormal liver function tests persist or worsen, if clinical signs or 
symptoms consistent with liver disease develop, or if other manifestations occur 
(e.g.eosinophilia, rash), dolphin should be discontinued .hepatitis may occur with use of 
diclofenac without prodromal symptoms.
Caution is called for when using dolphin in patients with hepatic porphyria, since it may trigger 
an attack.
Renal e�ects
As �uid retention and oedema have been reported in association with NSAIDs therapy, 
including diclofenac, particular caution is called for in patients with impaired cardiac or renal 
function, history of hypertension, the elderly, patients receiving concomitant treatment with 
diuretics or medicinal products that can signi�cantly impact renal function, and in those 
patients with substantial extracellular volume depletion from any cause, e.g. before or after 
major surgery (see section CONTRAINDICATIONS). Monitoring of renal function is 
recommended as a precautionary measure when using dolphin in such cases. Discontinuation 
of therapy is usually followed by recovery to the pre- treatment state.
Haematological e�ects
Use of dolphin is recommended only for short-term treatment.
If, however, dolphin is used for a prolonged period, monitoring of the blood count is 
recommended, as with other NSAIDs.
Like other NSAIDs, dolphin may temporarily inhibit platelet aggregation.
Patients with haemostatic disorders should be carefully monitored.
INTERACTIONS 
The following interactions include those observed with dolphin solution for injection and/or 
other pharmaceutical forms of diclofenac.
Lithium: if used concomitantly, diclofenac may raise plasma concentrations of lithium. 
Monitoring of the serum lithium level is recommended.
Digoxin: if used concomitantly, diclofenac may raise plasma concentrations of digoxin.
Monitoring of the serum digoxin level is recommended.
Diuretics and antihypertensive agents: like other NSAIDs, concomitant use of diclofenac 
with diuretics or antihypertensive agents (e.g. beta-blockers, angiotensin converting enzyme 
(ACE) inhibitors may cause a decrease in their antihypertensive effect. Therefore, the 
combination should be administered with caution and patients, especially the elderly, should 
have their blood pressure periodically monitored. Patients should be adequately hydrated and 
consideration should be given to monitoring of renal function after initiation of concomitant 
therapy, and periodically thereafter, particularly for diuretics and ACE inhibitors due to the 
increased risk of nephrotoxicity.Concomitant treatment with potassium-sparing drugs may be 
associated with increased serum potassium levels, which should therefore be monitored 
frequently (see section SPECIAL WARNING AND PRECAUTIONS FOR USE).
Other NSAIDs and corticosteroids: concomitant administration of diclofenac and other 
systemic NSAIDs or corticosteroids may increase the frequency of gastrointestinal undesirable 
effects (see section SPECIAL WARNING AND PRECAUTIONS FOR USE).
Anticoagulants and anti-platelet agents: caution is recommended since concomitant 
administration could increase the risk of bleeding (see section SPECIAL WARNING AND 
PRECAUTIONS FOR USE).Although clinical investigations do not appear to indicate that 
diclofenac a�ects the action of anticoagulants, there are isolated reports of an increased risk of 
haemorrhage in patients receiving diclofenac and anticoagulants concomitantly. Close 
monitoring of such patients is therefore recommended.
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs):
Concomitant administration of systemic NSAIDs, including diclofenac, and SSRIs may increase 
the risk of gastrointestinal bleeding (see section SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS USE).
Antidiabetics: clinical studies have shown that diclofenac can be given together with oral 
antidiabetic agents without in�uencing their clinical e�ect.
However, there have been isolated reports of both hypoglycaemic and hyperglycaemic e�ects 
necessitating changes in the dosage of the antidiabetic agents during treatment with 
diclofenac. For this reason, monitoring of the blood glucose level is recommended as 
aprecautionary measure during concomitant therapy.
Methotrexate: caution is recommended when NSAIDs, including dicofenac, are administered 
less than 24 hours before or after treatment with methotrexate, since blood concentrations of 

methotrexate may rise and the toxicity of this substance be increased.
Ciclosporin: diclofenac, like other NSAIDs may increase the nephrotoxicity of ciclosporin due 
to the e�ect on renal prostaglandins. Therefore, it should be given at doses lower than those 
that would be used in patients not receiving ciclosporin.  
Quinolone antibacterials: there have been isolated reports of convulsions which may have 
been due to concomitant use of quinolones and NSAIDs.
Potent CYP2C9 inhibitors: caution is recommended when  co-prescribing diclofenac with 
potent CYP2C9 inhibitors (such as sulfinpyrazone and voriconazole), which could result in a 
signi�cant increase in peak plasma concentration and exposure to diclofenac due to inhibition 
of diclofenac metabolism.
Phenytoin: when using phenytoin concomitantly with diclofenac, monitoring of phenytoin 
plasma concentrations is recommended due to an expected increase in exposure to phenytoin.
Fertility
As with other NSAIDs, the use of dolphin may impair female fertility and is not recommended 
in women attempting to conceive. In women who have di�culties conceiving or who are 
undergoing investigation of infertility, withdrawal of dolphin should be considered.
EFFCTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINES
Patients experiencing visual disturbances, dizziness, vertigo, somnolence or other central 
nervous disturbances while taking dolphin should refrain from driving or using machines.
UNDESIRABLE EFFECTS
Adverse reactions are ranked under heading of frequency, the most frequent �rst, using the 
following convention: common (>1/100, <1/10); uncommon (>1/1000, <1/100 ); rare 
(>1/10, 000<1/1000 ); very rare (<1/10,000), including isolated reports.
The following undesirable e�ects include those reported with dolphin solution for injection 
and/or other pharmaceutical forms of diclofenac, with either short-term or long–term use.  
Infections and infestations
Very rare: injection site abscess
Blood and lymphatic disorders
Very rare: Thrombocytopenia, leukopenia, anaemia (including haemolytic and aplastic 
anaemia), agranulocytosis.
Immune system disorders
Rare: hypersensitivity, anaphylactic and anaphylactoid reactions (including hypotension and 
shock)
Very rare: Angioneurotic oedema (including face oedema).
Psychiatric disorders
Very rare: Disorientation, depression, insomnia, nightmare, irritability, psychotic disorder.
Nervous system disorders
Common: headache, dizziness.
Rare: somnolence
Very rare: paraesthesia, memory impairment, convulsion, anxiety, tremor, aseptic meningitis, 
taste disturbances, cerecbrovascular accidents.
Eye disorders:
Very rare: visual disturbances, blurred vision, diplopia.
Ear and labyrinth disorders
Common: vertigo
Very rare: tinnitus, hearing impaired.
Cardiac disorders
Very rare: palpitations, chest pain, cardiac failure, myocardial infarction.
Vascular disorders
Very rare: hypertension, vasculitis.
Respiratory, thorathic and mediastinal disorders
Rare: asthma (including dyspnoea)
Very rare: pneumonitis.
Gastrointestinal tract disorders
Common: nausea, vomiting, diarrhea, dyspepsia, abdominal pain, �atulence, anorexia.
Rare: gastritis, gastrointestinal haemorrhge, haematemesis, diarrhea haemorrhagic, melaena, 
gastrointestinal ulcer (with or without bleeding or perforation).
Very rare: colitis (including haemorrhagic colitis and exacerbation of ulcerative colitis or 
Cronh's disease), constipation, stomatitis, glossitis, oesophageal disorder, diaphragm-like 
intestinal strictures, and pancreatitis.
Hepatobiliary disorders
Common: transaminases increased.
Rare:  hepatitis, jaundice, liver disorder.
Very rare: fulminant hepatitis, hepatic necrosis, hepatic necrosis, hepatic failure.
Skin and subcutaneous tissue disorders
Common: rash
Rare: urticaria
Very rare: bullous eruptions, eczema, erythema, erythema multiforme, Steven-Johnson 
syndrome, toxic epidermal necrolysis (Lyell's syndrome), dermatitis exfoliative, loss of hair, 
photosensitivity reaction, purpura, allergic purpura, pruritus.
Renal and urinary disorders
Very rare: acute renal failure, haematuria, proteinuria, nephritic syndrome, interstitial 
nephritis, renal papillary necrosis.
General disorders and administration site conditions
Common: injection site reaction, injection site pain, injection site induration.
Rare: Oedema, injection site necrosis.
OVERDOSE
Symptoms
There is no typical clinical picture resulting from diclofenac overdosage.
Overdosage can cause symptoms such as vomiting, gastrointestinal haemorrhage, diarrhea, 
dizziness, tinnitus or convulsions. In the event of signi�cant poisoning, acute renal failure and 
liver damage are possible.
Therapeutic measures
Management of acute poisoning with NSAIDs, including diclofenac essentially consists of 
supportive measures and symptomatic treatment. Supportive measures and symptomatic 
treatment should be given for complications such as hypotension, renal failure, convulsions, 
gastrointestinal disorders, and respiratory depression.
Special measures such as forced diuretics, dialysis or haemoperfusion are probably of no help 
in eliminating NSAIDs, including diclofenac, due to the high protein binding and extensive 
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Ampoules For IM Injection

(Diclofenac Potassium 75 mg / 3 ml)

metabolism.
PHARMACODYNAMICS
Mechanism of action
Dolphin contains potassium salt of diclofenac, a non-steroidal compound with pronounced 
analgesic e�ect in moderate and severe pain. In the presence of in�ammation, e.g. due to 
trauma or following surgical interventions, it rapidly relieves both spontaneous pain and pain 
on movement and diminishes in�ammatory swelling and wound oedema.
PHARMACOKINETICS
Absorption
The absorption of diclofenac from the ampoules starts immediately after I.M. administration. 
On average, 80% of the mean maximum plasma concentration is attained within 10 minutes of 
administration. The mean area under the plasma concentration/time curve (AUC) after 
parenteral administration is about twice as large as it is following oral or rectal administration 
of a dose of equal size while the mean maximum concentration is approximately 60% higher. 
The di�erence in availability is attributable to the "�rst-pass" metabolism occurring when the 
drug is given orally or rectally. The plasma AUC values of diclofenac show a linear relationship 
to the size of the dose.
Pharmacokinetic behavior does not change after repeated administration.
No accumulation occurs provided the recommended dosage intervals are observed.
Distribution
99.7% of diclofenac binds to serum proteins, mainly to albumin (99.4%).
The apparent volume of distribution calculated is 0.12 to 0.17 l/kg.
Diclofenac enters the synovial �uid, where maximum concentrations are measured 2 to 4 hours 
after peak plasma values have been reached.
The apparent half-life for elimination from the synovial �uid is 3 to 6 hours.
Two hours after reaching peak plasma levels, concentrations of the active substance are 
already higher in the synovial �uid than in the plasma, and they remain higher for up to 12 
hours.
Biotransformation
Biotransformation of diclofenac takes place partly by glucuronidation of the intact molecule, 
but mainly by single and multiple hydroxylation and methoxylation, resulting in several 
phenolic metabolites (3'- hydroxyl-,4'hydroxy-,5-hydroxy,4',5-dihydroxy-, and 3'-hydroxy-4'-
methoxy-diclofenac),most of which are converted to glucuronide conjugates.
Two of these phenolic metabolites are biologically active, but to a much lesser extent than 
diclofenac.
Elimination
Total systemic clearance of diclofenac from plasma is 263± 56 ml/min (mean value ± SD).The 
terminal half-life in plasma is 1to 2 hours. Four of metabolites, including the two active ones, 
also have short plasma half-lives of 1 to 3 hours. One metabolite, 3'-hydroxy-4'-methoxy- 
diclofenac, has a much longer plasma half-life. However, this metabolite is virtually inactive.
About 60% of the administered dose is excreted in the urine as the glucuronide conjugate of 
the intact molecule and as metabolites, most of which are also converted to glucuronide 
conjugates. Less than 1% is excreted as unchanged substance. The rest of the dose is 
eliminated as metabolites through the bile in the faeces.
Characteristics in patients
No relevant age-dependent di�erences in the drug's absorption, metabolism, or excretion 
have been observed.
In patients su�ering from renal impairment, no accumulation of the unchanged active 
substances can be informed from the single-dose kinetics when applying the usual dosage 
schedule. At a creatinine clearance of less than 10ml/min, the calculated steady- state plasma 
levels of the hydroxyl metabolites are about 4 times higher than in normal subjects. However, 
the metabolites are ultimately cleared through the bile. In patients with chronic hepatitis or 
non-decompensated cirrhosis, the kinetics and metabolism of diclofenac are the same as in 
patients without liver disease.
INCOMPATIBILITIES
As a rule, dolphin solution for intramuscular injection should not be mixed with other injection 
solutions.
STORAGE
Store below room temperature away from light.
INSTRUCTIONS FOR USE AND HANDLING
To be injected deep intragluteally into the upper outer quadrant. Each ampoule is for single 
use only. The solution for injection should be used immediately after opening. Any unused 
contents should be discarded.
Note: dolphin solution for injection must be kept out of the reach and sight of children.
Packs:
Carton box containing 3 or 6 glass ampoules, each of 3 ml and an inner leaflet.
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و إحتمال حدوث آثار إضافية غير مرغوب فيها .
يجب إتخاذ احلذر مع كبار السن على أسباب طبية أساسية، و بالتحديد ينصح باستخدام أقل جرعة 

مؤثرة فى حاالت املرضى املسنني الضعفاء أو الذين يعانون من إنخفاض فى وزن اجلسم.
ً الربو املوجود مسبقا

فى حاالت مرضى الربو، احلساسية األنفية املوسمية،  ورم األغشية األنفية (أورام األنف احلميدة)، مرض 
السدة الرئوية املزمنة أو عدوى اجلهاز التنفسى املزمن(خاصة إذا إرتبطت بأعراض حساسية األنف)، 

تفاعالت مع مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية مثل الربو املتفاقم (لذلك يعرف بالتعصب 
ً عن املرضى اآلخرين. للمسكنات/مسكنات- الربو)، وذمة كوينك أو أرتيكاريا أكثر تكرارا

لذلك ينصح باحتياطات خاصة فى مثل هذه احلاالت (اإلستعداد للطوارىء).هذا ينطبق أيضاً على املرضى 
الذين يعانون من الربو ألنه قد يؤدى إلى تفاقم األعراض.

اآلثار على اجلهاز الهضمى
كما هو احلال مع جميع املسكنات، مبا فى ذلك ديكلوفيناك، فان املراقبة الطبية الوثيقة حتمية و احلذر 

الضرورى و خاصة عند وصف دولفني فى املرضى الذين يعانون من أعراض تدل على إضطرابات معدية 
معوية أو التاريخ املرضى الذى يوحى بتقرح املعدة أو األمعاء، النزيف أو اإلنثقاب (انظر قسم اآلثار غير 

املرغوب فيها)، يكون خطر حدوث نزيف اجلهاز الهضمى أعلى مع زيادة جرعات األدوية املضادة لإللتهاب 
غير اإلستيرويدية و املرضى الذين يعانون من قرحة فى املاضى، ال سيما إذا كانت معقدة مع نزيف أو ثقب 

و فى املرضى املسنني.
للحد من خطر تسمم اجلهاز الهضمى فى املرضى الذين يعانون من قرحة فى املاضى، ال سيما إذا كانت 

معقدة مع نزيف أو ثقب، و املسنني، و ينبغى البدء فى العالج
و احلفاظ عليه بأقل جرعة فعالة.

و ينبغى النظر فى اجلمع بني العالج مع أدوية وقائية (مثل مثبطات مضخة البروتون أو امليسوبروستول) 
لهؤالء املرضى، و كذلك للمرضى الذين يحتاجون املنتجات الطبية التى حتتوى على جرعة منخفضة من 

حمض الصفصاف ASA ( األسبرين) أو املنتجات الطبية األخرى التى يحتمل أن تزيد اخلطر على اجلهاز 
الهضمى كدواء مصاحب.

املرضى الذين لديهم تاريخ مع سمية اجلهاز الهضمى، و ال سيما كبار السن، و اإلبالغ عن أى أعراض غير 
عادية فى البطن (خصوصاً النزيف املعدى املعوى).

ينصح بتوخى احلذر فى املرضى الذين يتلقون األدوية املصاحبة مما يزيد من خطورة حدوث النزيف أو 
التقرح، مثل اإلستيرويدات اجلهازية، مضادات التخثر، مضادات الصفائح الدموية أو مثبطات السيروتونني 

إنتقائية اإلمتصاص. 
يجب أن تكون هناك مراقبة طبية لصيقة كما يجب توخى احلذر فى املرضى الذين يعانون من إلتهاب 

القولون التقرحى أو مرضى كرون، ألنه قد ميكن أن تتفاقم حالتهم (انظر قسم اآلثار غير املرغوب فيها).
اآلثار على الكبد

يجب أن تكون هناك مراقبة طبية لصيقة عند وصف دولفني للمرضى الذين يعانون من إختالل وظائف 
الكبد، وميكن أن تتفاقم حالتهم. 

كما هو احلال مع مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية األخرى، مبا فى ذلك ديكلوفيناك، فانه قد يزيد واحد 
أو أكثر من قيم إنزميات الكبد خالل فترة العالج لفترات طويلة مع دولفني، لذا ينصح باملتابعة املنتظمة 

لوظائف الكبد كاجراء وقائى إذا كانت إختبارات وظائف الكبد غير طبيعية أوما زالت تتفاقم.
إذا كانت العالمات السريرية أو االعراض تتفق مع تطور مرض الكبد أو إذا كانت حتدث أى مظاهر اخرى 

مثل كثرة اليوزينات  والطفح اجللدى فينبغى وقف إستخدام دولفني.
قد يحدث إلتهاب الكبد الوبائى مع إستخدام ديكلوفيناك دون أى أعراض بادرة.

يراعى احلذر عند إستخدام دولفني فى املرضى الذين يعانون من بروفيريا الكبد ألنها قد تؤدى إلى حدوث 
أزمة.

اآلثار على الكلى
لقد مت تسجيل حاالت إحتباس السوائل و حدوث وذمة مع العالج باألدوية املضادة لإللتهاب غير 

اإلستيرويدية مبا فى ذلك ديكلوفيناك لذا يجب توخى احلذر خاصة مع املرضى الذين يعانون من ضعف فى 
القلب أو وظائف الكلى، أو الذين لديهم تاريخ من إرتفاع ضغط الدم ، و املسنني، و املرضى الذين يتلقون 

مدرات البول كعالج مصاحب أو املنتجات الطبية التى ميكن أن تؤثر بشكل كبير على وظائف الكلى، 
واملرضى الذين يعانون من إستنزاف كبير حلجم اخللية ألى سبب، على سبيل املثال قبل أو بعد عملية 

جراحية كبرى.
من املستحسن مراقبة وظائف الكلى كاجراء وقائى عند إستخدام دولفني فى مثل هذه احلاالت، ويتبع 

التوقف عن العالج عادة الشفاء والعودة إلى حالة ما قبل العالج.
اآلثار على الدم

ينصح باستخدام دولفني لفترات عالج قصيرة، وفى حالة إستخدامه لفترات طويلة يوصى برصد تعداد 
الدم كما هو احلال مع مضادات اإللتهاب األخرى.

مثل املسكنات األخرى، قد مينع دولفني  تراكم الصفائح الدموية بصورة مؤقتة، لذا يوصى باملتابعة 
الدقيقة للمرضى الذين يعانون من إضطرابات تخثر الدم.

التداخالت
التفاعالت التالية و تشمل تلك التى لوحظت مع أمبوالت دولفني للحقن و/أو االشكال الدوائية األخرى 

من ديكلوفيناك.
ليثيوم:

إذا ما إستخدمت بصورة متزامنة قد يزيد ديكلوفيناك من تركيزات الليثيوم فى البالزما  ويوصى برصد 
مستوى الليثيوم فى مصل الدم.

ديجوكسني:
إذا ما إستخدمت بصورة متزامنة فقد يزيد ديكلوفيناك من تركيزات الديجوكسني فى البالزماو يوصى 

برصد مستوى الديجوكسني فى مصل الدم .
مدرات البول وأدوية خفض ضغط الدم:

مثل املسكنات األخرى يصاحب إستخدام ديكلوفيناك مع مدرات البول أو األدوية اخلافضة للضغط مثل 
(غالقات بيتا، إنزمي أجنيوتنسني، مثبطات  ACE ) ميكن أن تسبب إنخفاضاً فى تأثيرها اخلافض لضغط 

الدم، و لذلك ينبغى أن تعطى بحذر لهؤالء املرضى، و خاصة كبار السن، و يجب أن يكون رصد ضغط الدم 
لديهم بشكل دورى، و ينبغى أن يتم حفظ السوائل فى جسم املريض على نحو كاف، و ينبغى رصد 
وظائف الكلى بعد بدء العالج املصاحب و بصورة دورية بعد ذلك، و ال سيما بالنسبة ملدرات البول و 

مثبطات ( ACE)  بسبب اخلطر املتزايد للتسمم الكلوى.
قد يترافق العالج املصاحب باألدوية املقتصدة للبوتاسيوم مع زيادة مستويات البوتاسيوم فى الدم، و التى 

ينبغى بالتالى رصدها فى كثير من األحيان ( انظرقسم حتذيرات خاصة و إحتياطات لإلستخدام).
مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية و الكورتيكوستيرويد:

إعطاء ديكلوفيناك مع مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية أو الكورتيكوستيرويد قد يصاحبه زيادة فى 
وتيرة اآلثار غير املرغوبة للجهاز الهضمى (انظر قسم حتذيرات خاصة).

مضادات التخثر و مضادات الصفائح:
يوصى باحلذر حيث أن اإلعطاء املصاحب ميكن أن يزيد من خطر النزيف (انظر قسم حتذيرات خاصة

 و إحتياطات  لإلستخدام).
و رغم أن التحقيقات السريرية ال تظهر لإلشارة إلى أن ديكلوفيناك يؤثر على عمل مضادات التخثر.

و هناك تقارير متفرقة من زيادة خطر النزف فى املرضى الذين يتلقون ديكلوفيناك 
و مضادات التخثر فى نفس الوقت، لذا من املستحسن الرقابة اجليدة ملثل هؤالء املرضى.

مثبطات إمتصاص  السيروتونني اإلختيارية (إس إس أرأى):
اإلعطاء املصاحب ملضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية مبا فى ذلك ديكلوفيناك، و إس إس أرأى يزيد من 

           ال يستخدم  مع حديثى الوالدة و الرضع، املنتج يحتوى على الكحول البنزيلى.

دواء مضاد لإللتهاب والروماتيزم، غيرإستيرويدى، مشتق من حامض اخلليك و مواد مرتبطة .
التركيب و الصيغة الدوائية

يحتوى األمبول الواحد من دولفني ٣مللي على ٧٥مجم من ديكلوفيناك البوتاسيوم محلول للحقن.
دواعى اإلستعمال:

عالج على املدى القصير للحاالت احلادة اآلتية:
- إلتهابات بعد الصدمات املؤملة و اإلنتفاخ مثل متزق األربطة.

- إلتهاب بعد اجلراحة و آالم اجلراحة، مثل األلم بعد عمليات العظام و األسنان.
- املغص الكلوى و املغص املراري.

اجلرعة و طريقة اإلستعمال:
كتوصية عامة، يجب حتديد اجلرعة بصورة فردية و يجب إعطاء أقل جرعة مؤثرة

 و ألقصر فترة ممكنة.
البالغني

ال ينبغى أن يعطى محلول دولفني للحقن ألكثر من يومني، وإذا كان الزماً ميكن أن يستمر العالج مع 
أقراص دولفني أو أقماع شرجية.

احلقن فى العضل
اإلجتاهات التالية يجب أن تتبع للحقن العضلى لتفادى األضرار لألعصاب أو األنسجة األخرى فى موقع 

احلقن.
اجلرعة عموماً هى أمبولة واحدة ٧٥مجم يومياً، تعطى عن طريق احلقن العضلى العميق فى العضلة 

األلوية فى الربع اخلارجى العلوى، فى احلاالت الشديدة ( مثل املغص)، وميكن بصورة إستثنائية زيادة اجلرعة 
اليومية من أمبول واحد ٧٥مجم إلثنني، بفاصل زمنى من بضع ساعات (واحد فى كل ردف)، بدالً من ذلك، 

ميكن اجلمع بني أمبولة واحدة من ٧٥مجم مع أشكال أخرى من األدوية.
دولفني ( أقراص على سبيل املثال و أقماع شرجية، نقاط الفم) إلى أقصى  جرعة يومية من مجموع

 ١٥٠مجم.
األطفال و املراهقني

ً لقوة اجلرعة، فان أمبوالت دولفني للحقن غير مناسبة لإلستخدام فى حاالت األطفال  واملراهقني . نظرا
موانع اإلستخدام:

* احلساسية املعروفة للمادة الفعالة، أو ميتا باى سولفيت الصوديوم أو أى من مواد السواغ األخرى.
* قرحة املعدة أو القولون النشطة، وجود نزيف أو ثقب فى املعدة .

* احلمل
* الفشل الكبدى و الكلوى أو القلبى احلاد (انظر مقطع التحذيرات اخلاصة

و إحتياطات لإلستخدام).
* مثل مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية األخرى، ال يوصى بإستخدام دولفني  فى حاالت املرضى الذين 

يعانون من نوبات الربو، األرتيكاريا أو الذين تتسبب لديهم بالتهابات األنف احلادة مع حامض 
الساليساليك أو مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية االخرى.

* عالج األلم احمليط بعمليات تغيير مسار الشريان التاجى.
*احلمل، الرضاعة، واإلستخدام فى األطفال

ال يجب إستخدام احلقن التى حتفظ  بالكحول البنزيلى فى حاالت األطفال غيرمكتملى النمو، واألطفال 
حديثى الوالدة، والبالغني الذين تقل أعمارهم عن ثالثة عشرعاماً، و املرأة احلامل واألمهات املرضعات، ذلك 

ألن الكحول البنزيلى  يسبب حدوث آثار جانبية خطيرة،  وكذلك  يؤدى إلى الوفاة وخاصة فى األطفال رمبا 
يسبب متالزمة جاسبنج (متالزمة التشنج)، و لذلك يجب إستخدام احلقن التى تخلو من املواد احلافظة 

مع هؤالء املرضى.
التحذيرات اخلاصة وإحتياطات لإلستخدام

التحذيرات
*مخاطر على القلب و األوعية الدموية:

قد تزيد أدوية مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية من خطورة حدوث إضطرابات فى القلب وتخثر األوعية 
الدموية، وإحتشاء عضلة القلب أوالسكتات الدماغية و التى من املمكن أن تكون قاتلة .

ويزداد هذا اخلطر مع اإلستمرار فى إستخدام هذه األدوية، كما تزداد اخلطورة فى املرضى املصابني بأمراض 
فى القلب واألوعية الدموية، أو الذين لديهم عوامل خطورة لإلصابة بأمراض القلب و األوعية الدموية .
و يحظر إستخدام مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية لعالج اآلالم املرتبطة بجراحات القلب املفتوح  

(عمليات تغيير مسار الشريان التاجى).
* مخاطر على اجلهاز الهضمى:

وقد تزيد مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية  من حدوث آثار جانبية خطيرة  باجلهاز الهضمى و تشمل 
إلتهاب، نزيف، قرحة، وحدوث ثقب فى املعدة واألمعاء و التي قد تكون مميتة.

وميكن لهذه األعراض أن حتدث فى أى وقت أثناء العالج دون حدوث أى أعراض حتذيرية، ويكون تعرض كبار 
السن أكثر حلدوث هذه اآلثار اجلانبية املرتبطة باجلهاز الهضمى.

حدوث نزيف اجلهاز الهضمى، قرحة أو ثقب فى املعدة، والذى قد يكون مهلكاً، قد مت رصده مع كل 
مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية،  مبا فيها الديكلوفيناك، و قد حتدث فى أى وقت أثناء العالج، مع أو 

بدون أعراض حتذيرية أو تاريخ سابق مع أعراض اجلهاز الهضمى اخلطيرة، وقد يكون لها عواقب أكثر 
خطورة مع كبار السن، و فى حالة حدوث نزيف أو قرح اجلهاز الهضمى فى املرضى الذين يتناولون دولفني، 

فيجب سحب الدواء فوراً.
* تفاعالت جلدية خطيرة، بعضها قد يكون فتاك، كمتالزمة ستيفن جونسون و إلتهاب اجللد التقشرى 

و إلتهاب االنسجة النخرى السام، و لكن مثل هذه التفاعالت كما ورد فى التقارير عادة ما تكون نادرة 
احلدوث عند إستخدام مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية، مبا فيها دولفني (أنظر مقطع اآلثار غير 

املرغوب فيها).
عادة ما يكون املرضى عرضة ملثل هذه التفاعالت فى بداية العالج، و بداية األعراض حتدث فى الشهر األول 

من العالج فى معظم احلاالت ؛ لذا يجب اإلمتناع عن تناول دولفني مبجرد أول ظهور للطفح اجللدى، او 
عالمات مخاطية أو أى من عالمات فرط احلساسية .

هناك أيضاً بعض تفاعالت احلساسية التى تصاحب مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية و تتضمن 
تفاعالت تأقانية التى حتدث فى حاالت نادرة مع ديكلوفيناك دون تعرض سابق للدواء.

وميكن ملادة ميتا باى سولفيت الصوديوم املوجودة فى محلول احلقن أن تؤدى إلى عزل تفاعالت فرط 
احلساسية الشديدة و التشنج القصبى.

مثل مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية األخرى، قد يحجب دولفني  األعراض و ظواهر العدوى نتيجة 
خصائص الدواء الديناميكية.

* يحتوى هذا املنتج على الكحول البنزيلى، والذى من  احملتمل أن يكون ساماً لألنسجة العصبية إذا ما 
مت  إستخدامه موضعياً.

اإلحتياطات
عامة

يجب جتنب إستخدام دولفني مع مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية مبا فيها إنزمي األكسجة احللقية 
املثبط اإلنتقائى نتيجة عدم وجود دالئل على فوائد تناغمية

إضطرابات الكلى و اجلهاز البولى:
ً: فشل كلوى حاد، دم فى البول، زالل فى البول، املتالزمة النفرونية، إلتهاب النفرونات اخلاللية،  نادراً جدا

تدمير خاليا االهداب الكلوية.
إضطرابات عامة و حاالت مكان التعاطى:

شائع: تفاعالت فى مكان احلقن، ألم فى مكان احلقن، تيبس فى مكان احلقن.
ً: تورم نادرا

جتاوز اجلرعة 
األعراض

ال توجد صورة إكلينيكية قياسية لتجاوز جرعة ديكلوفيناك، إن جتاوز اجلرعة من املمكن أن يتسبب فى 
أعراض مثل القىء، النزيف املعوى، إسهال، دوار، طنني األذن، أو تشنجات، فى حاالت التسمم اخلطيرة، 

فانه ميكن حدوث فشل كلوى حاد أو تدمير كبدى.
التدابير العالجية

إن عالج التسمم احلاد الناجت عن مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية و تشمل ديكلوفيناك، يتكون من 
مقاييس عالجية داعمة، و عالج األعراض، عند حدوث املضاعفات مثل إنخفاض ضغط الدم، الفشل 

الكلوى، التشنجات، إضطرابات القناة الهضمية، أو توقف التنفس. 
إن بعض التدابير اخلاصة مثل حتفيز إدرار البول القسرى، الغسيل الكلوى، أو احلقن الدموى املتواصل قد ال 

تكون مفيدة فى إزالة مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية 
و تشمل ديكلوفيناك، و ذلك بسبب إرتباطها القوى ببروتينات البالزما و األيض املمتد.

عدم التوافق
عموماً، ال يجب مزج محلول دولفني للحقن بالعضل مع أى محاليل حقن اخرى.

التخزين
ً عن الضوء. يحفظ فى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الغرفة بعيدا

إحتياطات خاصة باإلستعمال و املناولة
- للحقن العميق داخل العضلة األلوية فى الربع العلوى اخلارجى.

- كل أمبول من أجل إستعمال واحد فقط.
- يجب إستعمال محلول احلقن بعد فتح األمبول مباشرة.

- يجب التخلص من أى محتويات غير مستعملة.
ً عن رؤية و متناول األطفال. ملحوظة: يحفظ محلول دولفني للحقن بالعضل بعيدا

العبوة
علبة كرتون حتتوى على ٣ أو ٦ أمبوالت زجاجية، سعة ٣مللى + نشرة داخلية.

مخاطر النزيف املعوى (انظر قسم حتذيرات خاصة و إحتياطات لإلستخدام).
مضادات سكر الدم :

لقد أظهرت األبحاث اإلكلينيكية أنه ميكن إستعمال ديكلوفيناك مع مضادات سكر التى تؤخذ عن 
طريق الفم دون التأثير على فاعليتها و رغم ذلك فانه توجد تقارير منفصلة تسجل حدوث زيادة فى 

سكر الدم و نقص فى سكر الدم  و ذلك يدعو إلى ضرورة تعدل جرعات مضادات سكر الدم أثناء العالج 
بديكلوفيناك، و لهذا السبب فانه ينصح بقياس مستوى سكر الدم أثناء العالج املصاحب كاجراء وقائى.

ميثوتريكسات:
ينصح بتوخى احلذر عند تعاطى مضادت اإللتهاب غير اإلستيرويدية و تشمل ديكلوفيناك قبل أو بعد 

العالج مبيثوتريكسات فى الدم و قد تزداد سمية هذه املادة .
سيكلوسبورين:

إن ديكلوفيناك مثل مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية األخرى، قد يزيد من معدل التسمم الكلوى من 
سيكلوسبورين و ذلك نتيجة تأثير البروستاجالندين، لذلك يجب إستعمال ديكلوفيناك بجرعات أقل من 

اجلرعات املفترض وصفها للذين ال يتعاطون سيكلوسبورين.
الكينولونات مضادات البكتيريا:

توجد تقارير منفصلة تشير إلى حدوث تشنجات و التى قد تكون بسبب تعاطى الكينولونات مبصاحبة 
ديكلوفيناك.

مثبطات CYP2C9  القوية:
ينصح بتوخى احلذر عند وصف ديكلوفيناك مع مثبطات CYP2C9 القوية (مثل سلفينبيرازون 

و فوريكونازول)، و ذلك قد يتسبب فى إرتفاع شديد فى تركيز ديكلوفيناك فى البالزما عند التعرض 
لديكلوفيناك و ذلك بسبب تثبيط أيض ديكلوفيناك.

الفينيتوين:
عند إستعمال الفينيتوين مبصاحبة ديكلوفيناك يجب مالحظة تركيز الفينيتوين فى البالزما و ذلك 

لإلرتفاع  املتوقع عند التعرض للفينيتوين. 
احلمل و الرضاعة:

احلمل
ال يسخدم ديكلوفيناك أثناء احلمل

الرضاعة
مثل مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية األخرى فان ديكلوفيناك مير بكميات قليلة فى لنب األم و لذلك 

يجب عدم تعاطى دولفني أثناء فترة الرضاعة و ذلك لتجنب التأثيرات غير املرغوبة على املولود.
اخلصوبة

مثل مضادات اإللتهاب غير اإلستيرويدية األخرى فان دولفني يقلل من خصوبة األنثى و ال ينصح 
باستعماله مع النساء االالتى يرغنب فى احلمل وبالنسبة للنساء الالتى يواجهن صعوبة فى حدوث احلمل 

أو الالتى يخضعن إلختبارات اخلصوبة،  يجب مراعاة إنسحاب ال دولفني.
التأثيرات على القدرة على القيادة و إستعمال اآلالت امليكانيكية

يجب على املرضى الذين يواجهون إضطرابات فى الرؤية، نعاس، دوار، أو أى إضطرابات فى اجلهاز العصبى 
املركزى أثناء تعاطى دولفني أن يتوقفوا عن القيادة أو إستعمال اآلالت امليكانيكية.

التأثيرات غير املرغوبة:
التفاعالت اإلنعكاسية  قد مت ترتيبها حتت عنوان نسبة احلدوث .

ً األعلى نسبة حدوث باستخدام املصطلح التالى: أوال
،(١٠٠٠٠/١>) ً شائع (>١٠٠/١، <١٠/١)؛ غير شائع (>١٠٠٠/١،<١٠٠/١)؛  نادر (>١٠٠٠٠/١،<١٠٠٠/١ نادرجدا

 و يشمل التقارير املنفصلة.
إن التأثيرات غير املرغوبة التالية و تشمل هذه التى مت رصدها مع أقماع دولفني الشرجية و/أو االشكال 

الدوائية االخرى لديكلوفيناك مع اإلستعمال الطويل /أو قصير املدة.
العدوى و التفشى:

ً:خراج فى موقع احلقن نادراً جدا
إضطرابات الدم و اجلهاز الليمفاوى:

ً: ندرة الصفائح الدموية، ندرة كريات الدم البيضاء، أنيميا (وتشمل أنيميا التخثر الدموى،  نادراً جدا
واألنيميا الالتنسجية) و ندرة احملببات.

إضطرابات اجلهاز املناعى:
ً: احلساسية املفرطة، تفاعالت احلساسية و التأقانى (وتشمل إنخفاض ضغط الدم وهبوط الدورة  نادرا

الدموية).
ً : التورم الوعائى العصبى (ويشمل تورم الوجه) نادراً جدا

إضطرابات نفسية:
ً: فقدان القدرة على التركيز، إكتئاب، أرق، كوابيس، توتر، إضطرابات ذهانية. نادراً جدا

إضطرابات اجلهاز العصبى:
شائعة: صداع، دوار

ً: نعاس نادرا
ً: إضطراب فى اإلحساس، قصور فى الذاكرة، تشنجات، قلق، رعشة، إلتهاب سحائى غير  نادراً جدا

ميكروبى، إضطراب فى حاسة التذوق، تأثيرات وعائية دماغية.
إضطرابات العني:

ً: عدم وضوح الرؤية، و إزدواج البصر.  نادراً جدا
إضطرابات القلب:

ً: خفقان، آالم فى الصدر، قصور قلبى، إحتشاء عضلة القلب. نادراً جدا
إضطرابات وعائية:

ً: إرتفاع فى ضغط الدم، إلتهاب األوعية الدموية. نادراً جدا
إضطرابات التنفس و الصدر و مكوناته املنصفية:

ً: الربو، ( ويشمل ضيق التنفس). نادرا
ً:إلتهابات رئوية. ً جدا نادرا

إضطرابات القناة الهضمية:
شائع:غثيان، قىء، إسهال، صعوبة فى الهضم، آالم فى البطن، إنتفاخ، فقدان الشهية.

ً: إلتهابات املعدة، نزيف املعدة و األمعاء، قىء دموى، إسهال دموى، دم فى البراز، قرحة فى املعدة  نادرا
و األمعاء (مع أو بدون نزيف أو ثقب).

ً: إلتهابات القولون ( و تشمل إلتهابات القولون النزيفية، و تفاقم إلتهابات القولون املصحوبة  نادراً جدا
بالقرحة أو مرض كرون)، إمساك، إلتهابات الفم و اللثة، إلتهاب اللسان، إضطرابات املرىء، التعرجات 

املعوية الشبيهة باحلجاب احلاجز، إلتهابات البنكرياس.
إضطرابات الكبد و القنوات املرارية:

شائعة: زيادة فى إنزميات الترانس أمينيز.
ً: إلتهاب كبدى، صفراء، إضطرابات كبدية. نادرا

ً: اإللتهاب الكبدى املفاجىء، تدمير فى خاليا الكبد، فشل كبدى نادراً جدا
إضطرابات البشرة و النسيج حتت اجللدى:

شائع: طفح جلدى
ً: أرتيكاريا. نادرا

ً:فقاعات منفجرة، إكزميا،إلتهاب اجللد احلمامى، احلمامى متعدد األشكال، متالزمة ستيفن-  نادراً جدا
جونسون، التسمم النخرى للبشرة (متالزمة اليل)، إلتهاب البشرة التقشرى، سقوط الشعر، تفاعالت 

حساسية جتاه الضوء، فرفرية، حساسية فرفرية، حكة.

//


